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 مقدمه

ساله دارد. مردم از ساعت  90 قدمتی و شده است آموزشی کشوروارد نظام  1306از سال  ،ورزش

تداوم  صورت در. فعالیت ورزشی منظم کنندیمیاد  ییایرؤ ییهالحظه عنوانبه)ورزش(  یبدنتیترب

پیشرفت  ،کل، اشتیاق بیشتر و درآموختن بهترشود و این آسودگی به باعث آسودگی ذهن  تواندیم

شادابی و نشاط را به محیط  توانیمورزشی و اجرای مسابقات  یهاتیفعالبا  .کندیمکمک  آموزدانش

در  یبدنتیترب یهاجاذبه ازجملهورزشی  یهارقابتو  هایبازبرگزاری  . همچنین،آموزشی تزریق کرد

(. 43 ،1395 ،خانیو قره سلیمانیدانش آموزان است ) ةموردعالق هایاز موضوع و مدارس

 یآموزدانشبه بحث سالمت و ورزش باید توجه به ارتقای سطح علمی  کنار درنیز  وپرورشآموزش

باشد علمی برسد که دارای بدنی سالم  مراتببه تواندیم یآموزدانش ،زیرا ؛توجه بیشتری داشته باشد

 (.98 ،1380چیان،)کوزه دیآیم دستبهورزش  و این مهم از مسیر توجه به مقولة

 دراست که  بانشاطکشور، تربیت نسلی شاداب و  وپرورشآموزشاهداف نظام  ازجمله ،راستا این در

 عنوانبهپویایی الزم برخوردار باشند. مدارس کشور  فراگیری علوم مختلف از سالمتی، تحرک و کنار

و در کانون توجه  هستند وپرورشآموزشمدیران  موردتوجهتربیت  و پایگاه تعلیم نیتریاصل

 یهاجاذبه ازجملهورزشی  یهارقابتو  هایبازد. برگزاری نتربیت قرار داروان تعلیماحو طر یزیربرنامه

و با اجرای مسابقات  ستاآموزان و موردعالقة دانش اقبال مورد هایدر مدارس و از موضوع یبدنتیترب

، کوپایی)جعفری  آموزشی تزریق کرد یهاطیمحشادابی و نشاط را به  توانیمورزشی  یهاتیفعالو 

تعالی  رشد و ی بسیار قوی برایاز ابزارهایمسابقات ورزشی  ،(. از دیرباز1395، حمیدی و نظری

ورزشی و  یهامهارتارتقای  بر عالوهکه طوریهب اند؛بوده وپرورشآموزش آموزان در حوزةدانش

قی و اخال اجتماعی، یهاحوزهفراوانی را در  یهامهارتگذراندن لحظات شاد و بانشاط، تجربیات و 

، وپرورشآموزشو اهداف  هاآرمانآموزان ارزانی داشته است. برای دستیابی به این فرهنگی به دانش

قالب المپیاد ورزشی  در، برگزاری مسابقات ورزشی وپرورشآموزشو سالمت وزارت  یبدنتیتربمعاونت 

 (.41 ،1395 ،خانی)سلیمانی و قره است کرده ابالغبه مدارس سراسر کشور  را یامدرسهدرون

 وپرورشآموزش ،دارد. با توجه به این مطلب کل وجود توجه تربیتبه  وپرورشآموزشمسلم است که 

را که سالمت جسمی و  ییهامؤلفه کند که بیشتر یزیربرنامهورزشی خود را طوری  یهاطرحباید 

نیز از  یامدرسهبرگیرد. المپیاد ورزشی درون، در دهندیمخود قرار  ریتأث تحتآموزان را روحی دانش

 ، روحیةیریپذتیمسئولشادی و نشاط،  لیقب ازهایی یست. با توجه به مؤلفهن این امر مستثنا

آموزان، ة دانشجانبهمه، سالمت جسمی، سالمت روحی، مشارکت فعال نفساعتمادبه، ییگراجمع

آمدن پرچم در اهتزاز ملی و سوگندنامه، زمان بهمی در زمان خواندن سرود اسالهای تقویت هویت
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استعداد افراد در  شناسایی های، یکی از راهیپرور نخبهی ایران و پرچم المپیاد، استعدادیابی و مل

 بالقوة یهاتیقابل و هاییتواناها و فضاهایی است که شخص بتواند های گوناگون، خلق موقعیتزمینه

 .زمینه است این بهترین فرصت در یامدرسهالمپیاد ورزشی درون ؛ بنابراین،خود را بروز دهد

ر د مؤثرشود و عوامل  یزیربرنامهتخصصی و علمی  کامالً یامدرسهالمپیاد ورزشی درون کهیدرصورت

ساخت باشد و این طرح ملی زیر رگذاریتأثموفق و  تواندیم ،شوند یبررسکامل طوربهموفقیت آن 

  (.1395)رعنایی و ساعتچیان، سطح ورزشی شود  المللی دربزرگ ملی و بین هایبسیاری از موفقیت
های ورزشی و عملکرد کارگیری فعالیته( نشان داد که بین ب2008) 1منزمینه، هارت این در

امل اجتماعی و شناخت عوامل واقع، شناخت عوی بسیار قوی وجود دارد. درآموزان ارتباطدانش

که شناخت ماهیت  آموزان مؤثرند. او اشاره کردهای آموزشی دانشتالش محدودکنندة اجتماعی در

تشویق به  کسب سالمتی، ریزی مؤثر برایتواند به برنامههای ورزشی مدارس میورزش و فعالیت

جر شود. اهمیت بررسی این عوامل مؤثر منآموزان های آموزشی و پیوندهای اجتماعی دانشفعالیت

های منسجم کارگیری برنامههعوامل کلیدی منتهی به توسعه و ب جهت درشة راهی نقعنوان تواند بهمی

که  ندکرد اذعانانجام پژوهشی  ( با1395) ابراهیم و الجیراستا، ح همین در ای باشد.مدرسهدرون

های موفق جهان وپرورشش، کانون فعالیت بسیاری از آموزشامروزه توجه به نهضت داوطلبی در ورز

افزایش مشارکت  های ورزشی ومحورکردن فعالیت. المپیاد ورزشی با رویکرد مدرسهگرفته استقرار 

های ورزشی فعالیت کردن توأموپرورش، های درونی و بیرونی آموزشمندی از ظرفیتمدنی افراد، بهره

بخشی به کردن جو مدرسه و هویتپرنشاط های اجتماعی جذاب،ا یادگیری منش پهلوانانه و مهارتب

طح سالمت جسمی های ورزشی، سه و ارتقای آمادگی جسمانی، مهارتآموزان و با اهداف توسعدانش

( 1395) خانیو قره ، سلیمانیگیرد. همچنینآموزان حاضر در مدرسه صورت میو روحی تمامی دانش

تواند در که می ندنداآموزان را ازجمله مواردی مییری از مشارکت و همیاری داوطلبانة دانشگبهره

ای نقش بسیار مشهود و مدرسهویژه المپیاد ورزشی درونبدنی بههای ورزشی و تربیتفعالیت

ای دارای اهدافی مدرسهی درون( نیز بیان کرد که المپیاد ورزش1393توجهی داشته باشد. ترابی )قابل

آموزان با س بیشتر دانشآموزان، کمک به انرتقای آمادگی جسمانی و روحی دانششامل توسعه و ا

دانش آموزان های ورزشی شناسایی و پرورش استعدادکمک به  های ورزش همگانی و قهرمانی،فعالیت

، دوستی و نیارمی حبیب زمینه، ینهم آموزان به مدرسه و غیره است. درو افزایش گرایش دانش

اجرای طرح المپیاد و مزایای شناسایی مشکالت »عنوان ( در پژوهشی با 1395)درویشی 

ای، مدرسهوجود پیش روی المپیاد ورزشی درونمشکالت م نیب دردریافتند که « ایمدرسهدرون

 نیب درترین مشکل و مهم ،از سطح وزارتخانه تا ادارات ریزی درستنبود برنامهرسانی و فقدان اطالع

                                                           
1. Hartman 
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 ترین مزیت دربدنی، مهمتربیتبخشی معلمان و درس ند، هویتمزایایی که درون این طرح وجود دار

( 1395خادمی ) جو ورشادت. ای در استان مازندران استمدرسهبرگزاری طرح المپیاد ورزشی درون

آموزان دختر دبیرستان شهر ای بر سالمت روانی دانشمدرسهتأثیر المپیاد ورزشی دروننیز با بررسی 

از سالمت  ورزشکار ریغآموزان دختر به دانشموزان دختر ورزشکار نسبت آدانش دریافتند کهتهران 

فردی و افسردگی کمتری برخوردارند. ایات جسمانی، اضطراب، حساسیت بینو شک روانی بیشتر

موفقیت المپیاد ورزشی ر عوامل مؤثر د( 2012) ، شعبانی بهار و سجادیرضوی همچنین،

ش، امکانات و معلم ورز ، تجربةای آموزشیبدنی، محتوای را کارشناسان، معلم تربیتمدرسهدرون

ای و نقش مدرسهها برگزاری المپیاد ورزشی درون، آنهمچنیندانند. آموزان میدیدگاه والدین دانش

المپیاد ورزشی را کنند و د میییآموزان را تأماعی و شخصی برای خانواده و دانشآن در سالمت اجت

پرنشاط و تأثیر آن را بر آموزش و یادگیری عنوان یک عنصر در ایجاد محیطی پرتحرک و هب

( در پژوهش خود 2014و همکاران ) 1راستا، آردوی همین در کنند.آموزان بسیار مهم مطرح میدانش

ثبت بر موفقیت درسی دارند و سبب انگیزة م یبدنی در مدارس اثرهای تربیتدریافتند که فعالیت

های ان داده است که مشارکت در فعالیت( نش2007) 2و فاکس اسمیتد. نشوآموزان میدانش

، شود. کوریباعث سازگاری اجتماعی بیشتری می برنامه مانند المپیاد ورزشی مزایای زیادی دارد وفوق

های ورزشی و ثبتی بین مشارکت در فعالیتم ( بیان کردند که رابطة2009) 3بالمفیلد و باربر

 مشارکت که دادند ( در پژوهشی نشان2015) دی و براری، محمنیکخونفس وجود دارد. هباعتماد

 از اهمیت ،موزانآ دانش یورزشهای برنامه در آموزاندانش و هاخانواده معلمان، مسئوالن، جانبةهمه

 بر عالوهتواند مسابقات می برگزاری در افراد به مسئولیت دادن ،رو؛ ازاینبرخوردار بوده است زیادی

 عنوانبه ورزشدرست باعث شود که  ریزیبرنامه و ورزشی هایفعالیت انجام برای هاآن در انگیزه ایجاد

، آموزان داشته باشد. همچنیندانش یادگیری و آموزش رتأثیری ب بانشاط، محیطی ایجاد عناصر یکی از

طور مستقیم در هبدنی را ب( ورزش و تربیت2015) ی، حسینی، ابراهیمی پور و یمینی فیروزکالش

کنند، از های بدنی شرکت میافرادی که در ورزش و فعالیت کاهش جرم مؤثر دانستند و عنوان کردند

دور از تنش  سالم و ، یک جامعةترسالمت جسمی و رفتاری زیادی برخوردارند و با داشتن زندگی سالم

های واده در فعالیتریزی دقیق و استفاده از مشارکت خان، با برنامهبنابراین کنند؛حفظ می را ایجاد و

مدرسه  سطح درتوان کاهش جرم ها برای مشارکت، میآموزان و تشویق آنورزشی و حمایت از دانش

 سطح جامعه را افزایش داد. در ،نهایت در و

                                                           
1. Ardoy  

2. Smith & Fox 

3. Cory, Blomfield & Barber  
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بدنی و ورزش های تربیتمحورکردن فعالیتنیز با توجه به مدرسهو  با توجه به موارد ذکرشده

مندی حداکثری شناسی و بهرهتوان گفت که ظرفیتها، میمحورکردن فعالیتآموزی و مشارکتدانش

برای برگزاری المپیاد نشاط و سالمی را ، باپرورش، فضای جذابوهای درونی و بیرونی آموزشاز ظرفیت

ر ترین عوامل مؤثر داست تا مهمآورد؛ بنابراین، این پژوهش بر آن وجود میهای بمدرسهورزشی درون

نظران روشن کند و به این مدرسه را از دیدگاه صاحبموفق این طرح المپیاد ورزشی دروناجرای 

 ثر هستند؟ای مؤمدرسهقیت المپیادهای ورزشی درونر موفسؤال پاسخ دهد که چه عواملی د
 

 پژوهش شناسیروش
ها از روش داده آوریجمع رایبکاربردی است که  یهاپژوهش نوع ازهدف  برحسب ،پژوهش حاضر

دنبال پژوهش پیمایشی به است. شایان ذکر است که شده استفادهپیمایشی  نوع ازپژوهش توصیفی 

 قرارو بررسی  بحثمورد ها بتوان روابط بین متغیرها را آن قیطر ازعاتی است که ها و اطالکشف داده

گویی به پاسخ برای شمالی سانرانظیر مدارس استان خو استقبال بی دلیل ماهیت پژوهشبه .داد

آموزان ، اولیای دانشپرورش استان خراسان شمالی(و)ضمن انجام هماهنگی با آموزش نامهپرسش

 عنوان جامعة، بهاین شهرستان یبدنتیتربسملقان، مدیران مدارس و دبیران وان مانهمدارس شهرست

آموزان مدیران مدارس و والدین دانش، یبدنتیتربدبیران  انتخاب شدند؛ بنابراین، پژوهشگر همة آماری

بودن تعداد دقیق نامشخصبا توجه به آماری مدنظر قرارداد.  جامعة عنوانبهسملقان را وشهرستان مانه

 5مطالعة حاضر و بنا به انتخاب نمونه برمبنای  یشناسروشوع طبق ن ،آموزانمدیران و اولیای دانش

 نیب درنامه پرسش 265به توزیع پژوهشگر ، (37، 1394، زادهغالم)آذر و  سؤالبرای هر  نفر 10 تا

 با استناد ،. همچنینانجام شدتصادفی ساده   صورتبهکرد. این انتخاب اقدام  یموردبررس یهانمونه

 50دبیران،  یهانمونهنفر در  150، آموزانبه درصد تناسب نسبی بین دبیران، مدیران و اولیای دانش

 عضو انجمن اولیا اولیا است و )در مدارسی که المپیاد در آنجا اجرا شده آموزاناولیای دانشنفر برای 

نفر در بخش مدیران  50 ،و همچنین (ری المپیاد داشتنداطالع کافی از برگزانیز اند و مربیان بوده و

 انتخاب شدند. پژوهشنهایی  یهانمونه عنوانبهمدارس 
 شامل نامهپرسشد که این نامة پژوهشگرساخته استفاده شپژوهش از پرسش یهاداده یآورجمع برای
، منابع یورافنمنابع انسانی، منابع مدیریتی، منابع مالی، منابع ة مؤلف ة هفترندیدربرگو  سؤال 25

 وحامدی  نامه برمبنای مطالعاتبهره گرفته شد. این پرسشبود،  فرهنگیمادی و تسهیالتی و منابع 
 بر( و 1395)خانی و قره( و سلیمانی 1394)حمیدی و نظری  ،جعفری کوپایی ،(1393) حسینی

و کامالً مخالفم( تنظیم  ارزشی لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفممقیاس پنج اساس
 یطراح ار توسط پژوهشگرمطالعه برای اولین باین در که  یادشده ةنامپرسشکه ذکر است  شایاند. ش
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توسط پنج نفر از اساتید دانشگاهی ارزیابی شد و برای تعیین روایی )صوری و محتوایی(  ،است شده
نامه . پایایی پرسشتوزیع آماده شد ز و بازبینی مجدد گروه پژوهش، براینیابعد از انجام اصالحات مورد

یید روایی محتوایی ای تأ، برهمچنیندست آمد. به 88/0برابر با  با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
های پژوهش از داده لیوتحلهیتجز رایب ،تیدرنها استفاده شد. اکتشافی نامه از تحلیل عاملیپرسش

ها نمرات خام، محاسبة فراوانی یبندطبقهآمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی برای 
آمار استنباطی، د. در بخش استفاده ش های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیارشاخص و محاسبة

های از آزمون هابودن توزیع دادهو با توجه به غیرطبیعی 1فواسمیرن -لموگروفابتدا از آزمون ک
معادالت های از آزمون، از روش تحلیل مسیر و فریدمن و در انتها یبندتیاولو، آزمون یادوجمله

ساختاری برای برازش مدل آماری پژوهش در دو حالت استاندارد و معناداری بهره گرفته شد. در 
برای  80/8نسخة   3و لیزرل 22نسخة  2.اس .اس .پی افزاری اس.های نرم، از برنامهپژوهش حاضر

 ها استفاده شد. وتحلیل دادهتجزیه
 

 نتایج
 4/54 ودرصد از افراد جامعه را آقایان  6/45د که مشخص شآمده از پژوهش دستبراساس نتایج به

 31گروه  رین فراوانی مربوط بهبیشت ،براساس وضعیت سنی ،همچنین درصد را بانوان تشکیل دادند.

. براساس وددرصد ب 2/5سال با  25تا  20رین فراوانی مربوط به گروه درصد و کمت 32سال با  35 تا

راوانی با ین فو کمتر ارشد یکارشناسدرصد مربوط به  8/56با  اوانیبیشترین فر نیز وضعیت تحصیلی

 . ()جدول شمارة یک درصد مربوط به سطح دیپلم بود شش
 

 های پژوهششناختی نمونهمشخصات جمعیت -1 جدول

 درصد فراوانی وضعیت متغیر

 جنسیت
 6/45 مرد
 4/54 زن

 سن

 2/5 سال 25تا  20
 4/18 سال 30تا  26
 0/32 سال 35تا  31
 4/26 سال 40تا  36
 8/10 سال 45تا  41

 2/7 سال 45باالی 
 0/6 دیپلم تحصیالت

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. SPSS 

3. LISREL 
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 4/14 کارشناسی
 8/56 ارشد یکارشناس

 8/22 دکتری

در این  .فاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، عوامل مؤثر شناسایی و بررسی شدندبا است ،در ابتدا

انسانی،  ر از یک، شش عاملبیشت های اصلی و مقادیر ویژةروش تحلیل مؤلفهحلیل، با استفاده از ت

شمارة چهار نشان . جدول ، تعیین و تأیید شدندفرهنگیمالی، فناوری، مادی و تسهیالتی، مدیریتی و 

( شدند. همچنین، با توجه به جدول 40/0بیش از مقدار مبنا ) هادهد که بارهای عاملی تمام سؤالمی

، اساسبود که براین 712/4334رابر با ب شده برای این مدلاستفاده خی دویو، مقدار آمارة شمارة د

 ایای، سازهمدرسهابزار عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون د ونشوابعاد مدل تأیید می

ای رسهمدنامة عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونکه پرسشچندبعدی است. برای تعیین این

نسبت واریانس  -2مقادیر ویژه و  -1شده است، دو شاخص عمدة  از چند عامل معنادار اشباع

درصد از  42/72، درکل گانهند که عوامل ششگرفتهر عامل نیز موردتوجه قرار  وسیلةشده بهتبیین

بر نموده و بدین شکل تبیین را ای موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسهثر بر واریانس عوامل مؤ

 . داشتندکید بودن ابزار در ورزش تأچندبعدی
 

 اوكلین و يرمی -رايج آزمون بارتلت و كیسنت -2 جدول

 مقدار فرضپیش

 946/0 )کفایت حجم نمونه( یر و اوکلینمی -مقدار کیسر

 آزمون کرویت بارتلت
 712/4334 خی دو آمارةمقدار 

 300 آزادی ةدرج
 001/0 معناداریسطح 

 

از روش نیاز و مربوط به استفاده های موردفرضدهد که تمامی پیشنشان می شمارة دونتایج جدول 

 براساس. است نمونه کفایت برای شاخصی اوکلین و یرمی -. آزمون کیسراندتحلیل عاملی رعایت شده

 ،نتیجه)علیت عاملی( و در یکدیگر به متغیرها تعلق میزان توانمی اوکلین و یرمی -کیسر آزمون

تنهایی متغیر را به بودن هرمناسبهمچنین، برای تحلیل عاملی تشخیص داد و  ها رابودن آنمناسب

 قضاوت در است، 946/0ر با ببرا اوکلین و یرمی -کیسر آماره مشخص کرد. با توجه به اینکه مقدار

بررسی  هاالؤکرویت بارتلت، فرض همبستگی بین سدر آزمون  شود.حد عالی گزارش می مورد آن در

نتیجه  ،(P، 712/4334 = 2X > 001/0) . با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداریشودمی

ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل  ،روازاین ؛همبستگی وجود دارد هاالؤشود که بین سگرفته می

های هریک از عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد و مؤلفه هاتحلیل سؤال، به بیان در ادامه عاملی جایز است.
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آن بررسی  درصد واریانس تجمعیشود که سهم واریانس هر عامل و ای پرداخته میمدرسهدرون

 (.)جدول شمارة سه اندشده
 

 هایؤالبار عاملی س مورد دراصلی همراه با چرخش واريماكس  هایلفهؤنتايج تحلیل م -3 جدول

 ایمدرسهعوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون

 هاگويه
 هاعامل

 1 عامل
 عامل

2 
 عامل

3 
 عامل

4 
 عامل

5 
 عامل

6 
آموزان و انگیزة فردی دانش تالشتوجه،  -1

 ایمدرسهکننده در المپیاد ورزشی درونمشارکت
663/0      

های مختلف دیابی در ورزشکمک به استعدا -2
کننده در المپیاد آموزان مشارکتدانشازطریق 

 ایمدرسهورزشی درون
699/0      

 شده درتوسعة روحیة خودباوری ایجاد -3
نده در المپیاد ورزشی کنآموزان مشارکتدانش
 ایمدرسهدرون

600/0      

ی های ورزشگیری و دعوت از نخبهبهره -4
شهرستان در افتتاحیه و اختتامیة المپیاد ورزشی 

 ایمدرسهدرون
612/0      

فزایش حس رقابت ورزشی دربین ا  -5
کننده در المپیاد ورزشی آموزان مشارکتدانش
 ایمدرسهدرون

654/0      

ریزی و تدوین تقویم ورزشی مدون و برنامه  -6
مناسب مسئوالن کشوری و استانی برای مسابقات 

 ایمدرسهو اجرای المپیاد ورزشی درون
 714/0     

کنترل و نظارت مدیران باالدستی بر اجرای  -7
 ایمدرسهالمپیاد ورزشی درون

 727/0     

آموزان فعال مدرسه در استفاده از دانش -8
 ایمدرسهبرگزاری المپیاد ورزشی درون

 783/0     

حمایت مداوم از طرح المپیاد ورزشی  -9
 ای توسط مسئوالن باالدستیمدرسهدرون

 457/0     

ارزیابی عملکرد منسجم از نحوة اجرای المپیاد  -10
 ایمدرسهورزشی درون

 469/0     

ریزی مالی صحیح و تخصیص بودجه به برنامه -11
 های ورزشیالمپیاد ورزشی و رشته

  651/0    

و  نقدی هایپاداشهای مالی و حمایت -12
کننده در آموزان برتر مشارکتغیرنقدی به دانش

 ایمدرسهالمپیاد ورزشی درون
  695/0    



 74                                                                              ... درون ورزشی المپیاد موفقیت بر ثرمؤ عوامل تبیین

آموزی گذاری در ورزش دانشجذب سرمایه -13
 های مختلفتوسط ارگان

  621/0    

 

 

      

اصلی همراه با چرخش واريماكس درمورد بار عاملی  هایلفهؤنتايج تحلیل م -3 جدولادامة 
 ایمدرسهعوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون هایالؤس

 هاگويه
 هاعامل

 1 عامل
 عامل

2  
 عامل

3 
 عامل

4 
 عامل

5 
 عامل

6 
برگزاری  جمعی ورزشی ازهای حمایت رسانه -14

 ایمدرسهرزشی درونو المپیاد
   618/0   

روز  هایاستفاده از امکانات و فناوری -15
افزارهای خاص هر )تجهیزات الکترونیکی و  نرم

رگزاری المپیاد ورزشی ورزشی( در ب رشتة
 ایمدرسهدرون

   712/0   

نگاران و افزایش نقش نظارتی خبرتوجه  -16
ر در برگزاری المپیاد ورزشی خبرنگا جامعة
 ایمدرسهدرون

   802/0   

برگزاری ی از حمایت فضاهای اینترنتی مجاز -17
 ایمدرسهالمپیاد ورزشی درون

   785/0   

در  تحقیقات و انجام پژوهش اندازی کمیتةراه -18
 ایمدرسهبرگزاری المپیاد ورزشی درون

    731/0  

های علمی و ها و برنامهبرگزاری کارگاه -19
ورزشی آموزشی در رابطه با طرح المپیاد 

 ایمدرسهدرون
    535/0  

و مشارکت صمیمی بین مسئوالن و  تعامل -20
مدیران ارشد در برگزاری المپیاد ورزشی 

 ایمدرسهدرون
    515/0  

استفاده از اماکن و فضاهای ورزشی مجهز در  -21
 ایمدرسهبرگزاری المپیاد ورزشی درون

    557/0  

آموزان پذیری  دانشکمک به اجتماع -22
 ایمدرسهدرونکننده در المپیاد ورزشی مشارکت

     723/0 

آموزان توسعة نشاط و شادابی در دانش -23
 ایمدرسهکننده در المپیاد ورزشی درونمشارکت

     832/0 

آموزان کمک به بهبود سالمت روانی دانش -24
 ایمدرسهکننده در المپیاد ورزشی درونمشارکت

     820/0 

کمک به بهبود سالمت جسمی و رفتاری  -25
کننده در المپیاد ورزشی آموزان مشارکتدانش
 ایمدرسهدرون

     691/0 
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 17/6 10/10 45/10 49/12 55/13 63/19 درصد واریانس

 42/72 درصد واریانس تجمعی
 

ر موفقیت های عوامل مؤثر بگویهدهد که نشان می شمارة سهشده در جدول هئنتایج تحلیل عاملی ارا

رای بد. درصدهای واریانس نشواز کل میدرصد  42/72 شامل کلدر ،ایمدرسهالمپیاد ورزشی درون

، برای عامل 49/12برابر با  سههههعامل برای  ،55/13برابر با  دوعامل برای ، 63/19برابر با  یکعامل 

شش برابر با  10/10، برای عامل پنج برابر با 45/10چهار برابر با  ست 17/6و برای عامل  . نتایج بار ا

س شان می هاالؤعاملی  سدن ست.قابل حد در هاالؤهد که بار عاملی تمامی  تایج ، نهمچنین قبول ا

 برابر با دیریتیممنابع برای ، 89/0 برابر با منابع انسانی ترتیب برای، بهشدهجاتخرسهای اپایایی عامل

 ع مادی و تسهیالتیمناببرای ، 87/0 برابر با منابع فناوریبرای ، 86/0 برابر با منابع مالیبرای ، 92/0

  دست آمد. به 91/0برابر با  منابع فرهنگیبرای و  81/0 برابر با

، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به بررسی نامههای پرسشپس از شناسایی بارهای عاملی گویه

خطای  مربعات میانگین ریشه هایتفاده پرداخته شد که مقادیر شاخصاسنامة موردپرسش روایی سازة

 ترتیبنیز به 4شاخص برازش تطبیقی و 3شاخص برازش هنجارشده ،2شاخص نیکویی برازش ،1تخمین

موفقیت ثر بر بودن ابعاد عوامل مؤمناسب این اعداد بود که 98/0و  96/0،  94/0، 074/0برابر با 

مدل، گیری تناسب برای اندازهول شمارة چهار(. )جد ندیید کردای را تأمدرسهالمپیاد ورزشی درون

، شاخص برازش نیکوییتطبیقی، شاخص  برازششاخص  به درجة آزادی، از خی دوعالوه بر نسبت 

خی دو به  استفاده شد. حد مطلوب نسبتتخمین  خطای مربعات میانگین ریشه و برازش هنجارشده

شاخص نیکویی برازش، شاخص برازش تطبیقی  برای 90/0، مقدار بیشتر از کمتر از سه آزادی یدرجه

 است؛ میانگین مربعات خطای تخمین یریشهبرای  1/0و کمتر از  و شاخص برازش هنجارشده

ای با توجه به موارد ذکرشده، مدرسهبنابراین، ابزار ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون

  .  دارای روایی مناسب است

 

 

 

 

 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Goodness of Fit Index 

3. Normed Fit Index 

4. Comparative Fit Index 
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 ایمدرسهت المپیاد ورزشی درونثر بر موفقیهای مدل ابزار ارزيابی عوامل مؤها و شاخصآزمون -4 جدول

 مدل
نسبت خی دو به 

 آزادی یدرجه

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

شاخص 

برازش 

 هنجارشده

شاخص 

نیکويی 

 برازش

 یشهير

میانگین 

مربعات 

خطای 

 تخمین

سطح 

 معناداری

ابزار عوامل مؤثر بر 

 موفقیت المپیاد

ورزشی 

 ایمدرسهدرون

37/2 98/0 96/0 94/0 074/0 001/0 
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ای در حالت مدرسهتحلیل عاملی تأيیدی ابزار ارزيابی عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون -1شکل 

 استاندارد

 با ها پرداخته شد.توزیع داده چگونگیاسمیرنوف به بررسی  -با استفاده از آزمون کلموگروف ،در ادامه

های عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی توجه به سطوح معناداری مشخص شد که توزیع داده

همبستگی ضریب ها از مؤلفههمبستگی بین  ، برای محاسبةرواست؛ ازاین ای، غیرطبیعیمدرسهدرون

 ارائه شده است. استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة پنجاسپیرمن 
 

 ماتريس ضريب همبستگی اسپیرمن -5دول ج

  
منابع 

 انسانی

منابع 

 انسانی

  
منابع 

 مدیریتی
**676/0 

منابع 

 مدیریتی

  
منابع 

 مالی
**524/0 **475/0 

منابع 

 مالی

منابع  537/0** 539/0** 655/0** منابع فناوری  

 فنآوری

  
منابع مادی 

 و تسهیالتی
**751/0 **611/0 **580/0 **548/0 

منابع 

مادی و 

 تسهیالتی

 512/0** 495/0** 454/0** 598/0** 696/0** منابع فرهنگی   
منابع  

 فرهنگی

 
 

ها با یکدیگر همبستگی ، بین تمامی مؤلفهنشان داده شده است شمارة پنج که در جدولطورهمان

 .یکدیگر دارند ستگی مناسبی باهمب شدهرهای ذک، مؤلفهرو(؛ ازاین> P 01/0) معناداری وجود دارد

، از آزمون ایمدرسههای عوامل مؤثر بر المپیاد ورزشی درون، برای تعیین اولویت بین مؤلفههمچنین

 (.شمارة ششد )جدول فریدمن استفاده ش
 

 

 های پژوهشمؤلفهبندی لويتوخصوص انتايج آزمون فريدمن در -6جدول 

 دو -خی تعداد میانگین رتبه عوامل
 ةدرج

 آزادی
 معناداریسطح 

 26/4 فرهنگیمنابع 
 81/3 منابع مالی 001/0 5 465/97 250

 47/3 منابع انسانی
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 41/3 منابع مادی و تسهیالتی
 11/3 منابع مدیریتی

 94/2 وریمنابع فنا

 

 05/0ون فریدمن کمتر از  داری آزم، سطح معناشودشمارة شش مالحظه میکه در جدول طورهمان

ای اولویت معناداری وجود مدرسههای عوامل مؤثر بر المپیاد ورزشی درون، بین مؤلفهبنابراین است؛

میانگین رتبه  باالترینو وری مؤلفة منابع فنامیانگین رتبه مربوط به  ترینپاییناساس،  این دارد؛ بر

، برای تعیین هاتوزیع دادهبودن ، با توجه به غیرطبیعیدر ادامه .است فرهنگیمنابع  مؤلفةمربوط به 

 (.شمارة هفتد )جدول ای به شرح زیر استفاده شهای موردبررسی از آزمون دوجملهوضعیت مؤلفه
 

 های پژوهش(ای )تعیین وضعیت مؤلفهتوزيع دوجمله آزمون -7جدول 

 شدهنسبت مشاهده تعداد طبقه هامؤلفه
نسبت 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 منابع انسانی
3 ≥ m 

3 < m 

13 

237 

05/0 

95/0 
5/0 001/0 

 منابع مدیریتی
3 ≥ m 

3 < m 

18 

232 

07/0 

93/0 
5/0 001/0 

 منابع مالی
3 ≥ m 

3 < m 

24 

226 

10/0 

90/0 
5/0 001/0 

 وریمنابع فنا
3 ≥ m 

3 < m 

30 

220 

12/0 

88/0 
5/0 001/0 

منابع مادی و 

 تسهیالتی

3 ≥ m 

3 < m 

24 

226 

10/0 

90/0 
5/0 001/0 

 فرهنگیمنابع 
3 ≥ m 

3 < m 

10 

240 

04/0 

96/0 
5/0 001/0 

 

شده با میانگین بهینة های مشاهدهشود که بین میانگینمشخص می شمارة هفتاساس نتایج جدول بر

های جدول اساس دادهرتفاوت معناداری وجود دارد. ب 01/0در سطح معناداری کمتر از  ،هاتمامی مؤلفه

توان گفت که در ای میمدرسهعوامل مؤثر بر المپیاد ورزشی درونهای شمارة هفت، درمورد مؤلفه

تمامی  ،نتیجهز میانگین بهینه )فرضی( بوده است؛ درا باالترشده مشاهده میانگین ،تمامی موارد

 از وضعیت مناسبی برخوردار هستند.های پژوهش مؤلفه
 

 گیریبحث و نتیجه
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، والدین و دبیران ورزش مدیران ارشدة ژیو موردتوجهای مدرسهالمپیاد ورزشی درون ،در سه سال اخیر

برای برگزاری المپیاد  1راهبردی یزیربرنامهباید یک  ،جهیدرنت است؛ گرفته قرار پرورشوآموزش

، آگاهی کامل از عوامل راهبردی ة تدوین این برنامةالزمنظر گرفت.  در یامدرسهورزشی درون

 مؤثر یهامؤلفهگرفتن اولویت و ، درنظرو همچنین یامدرسهدرون یورزش ادیالمپبر موفقیت  رگذاریتأث

های مؤثر بر موفقیت المپیاد ، مؤلفهدر این پژوهشکه  است یامدرسهبر موفقیت المپیاد ورزشی درون

اه مدیران، اولیا و دبیران از دیدگها یگر و اولویت مؤلفهها با یکدای، ارتباط مؤلفهمدرسهورزشی درون

های عوامل ، بین مؤلفهنشان داد طورکه نتایج این پژوهشهمان. اندبدنی شناسایی و بررسی شدهتربیت

منابع اخالقی در اولویت اول،  ای اولویت وجود دارد. مؤلفةمدرسهمؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون

تسهیالتی در اولویت چهارم، اولویت سوم، منابع مادی و  منابع مالی در اولویت دوم، منابع انسانی در

. این مطلب با نتایج انداولویت ششم قرار گرفته منابع فناوری درو  اولویت پنجم منابع مدیریتی در

رعنایی و و ( 1395)نیارمی، دوستی و درویشی (، 1394(، اشراقی )2007اسپنسر )های پژوهش

( بیان کردند که 1395ساعتچیان )ی و رعنایزمینه،  این درخوانی دارد. هم (1395ساعتچیان )

و اولیا از ارکان اجرایی  آموزان، مدیران، مربیان پرورشی، معلمان ورزشهای منابع انسانی )دانشمؤلفه

های اولیا(، منابع مرتبط با سالمت کمکاصلی هستند(، منابع مدیریتی، منابع مالی )بودجة مدرسه و 

هویت  ع اخالقی )جوانمردی، منش پهلوانی و(، مناب)سالمت روحی، سالمت جسمی و نشاط و شادابی

و  ، منابع تسهیالتی )امکانات(های ورزشیمهارت ورزشی )ورزش همگانی، استعدادیابی وملی(، منابع 

ثر عنوان عواملی مؤهمنابع بازاریابی، ب و رسانی، تبلیغات و تکنولوژی(تجهیزات(، منابع فناوری )اطالع

ن اذعا (1394، اشراقی )همچنین. وپرورش هستندهای ورزشی آموزشطرحهای در پیشبرد موفقیت

، از عوامل آموزانش دانشریزی، معلمان مجرب، مدیران باکفایت و انگیزکرد که فضا، تجهیزات و برنامه

ای مدرسهورزشی درون المپیادکید بر نقش وپرورش با تأترویج فرهنگ داوطلبی در آموزشر مؤثر د

، به بیان پیشنهادهای لفههای موفقیت هر مؤبررسی دقیق ویژگی بر عالوه، در ادامه روازاین هستند؛

 شود.پیشرفت این طرح پرداخته میکاربردی برای ادامة روند روبه

 که وردار استمنابع اخالقی نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخ مؤلفةبا در رابطه 

 و (، حامدی1390) و بهزادنیا پور غالم، حیدری، قربانزاده، نژادقاسم هایاین مطلب با نتایج پژوهش

حاضر های پژوهش خوانی دارد و یافتههم (1384) بهار، عرفانی و اشراقی ( و شعبانی1393)حسینی 

رزشی والمپیاد کننده در آموزان مشارکترفتاری دانش کمک به بهبود سالمت جسمی و زمینة را در

 کنند.یید میای تأمدرسهدرون

                                                           
1. Strategic 
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توسعة آمادگی جسمانی و  را مناسبای مدرسه( طرح المپیاد ورزشی درون1393) حسینی وحامدی 

به  هاآن .ندهای ورزشی دانستتر در فعالیتدنبال ایجاد فرصت مشارکت وسیع، بهآموزانسالمت دانش

در  ،آموزانفراغت دانشبخشی از اوقات کردن پرتواند با که این طرح می نداین نتیجه دست یافت

 ،همچنینآموزان نقش بسزایی داشته باشد. های اجتماعی و سالمت رفتاری دانشکاهش آسیب

عنوان یک واقعیت اجتماعی در هبدنی و ورزش را بتربیت( 1393شعبانی بهار، عرفانی و اشراقی )

رشد، ، درحالبیشترشتاب هرچه و با حیات دارد وجود وکه  دانندمیساختار مختلف جوامع بشری 

بدنی و ورزش و اعتقاد افکار عمومی به نقش تربیتدلیل پذیرش و توسعه و تکامل است. این مهم به

 از میزان کارایی و تأثیر مثبت آن بر تأمین سالمتی، تقویت بنیة افراد جوامع شناخت خوب غالب

همگانی عنوان بعد فراغت بهسازی بخشی از اوقاتی، اجتماعی و غنیبعاد روحی، روانجسمانی، پرورش ا

( با انجام پژوهش خود بر تأثیر مثبت 2009ران )رایت و همکا ،. همچنینو کسب افتخارات آن است

در پژوهشی  (2003زمینه، پیل و همکاران )مانی تأکید کردند. درهمینسالمت روانی و جس ورزش بر

کننده شرکت موزانآدانشکه دریافتند  هاگیری کردند. آناندازهرا سالمت جسمانی  فعالیت جسمانی و

 دیگر آموزاندانشنسبت به  وانی کمتر و سالمت جسمانی بیشتریمشکالت رهای ورزشی در فعالیت

برسی  را سالمت جسمانی و روانی  ( تأثیر فعالیت جسمانی منظم بر2005، دینوت )اشتند. همچنیند

 شودفعالیت جسمانی منظم باعث کاهش استرس، اضطراب و ناامیدی در افراد می که دریافتکرد. وی 

، حیدری، قربانزاده، نژاد، قاسم. همچنینشودمیسالمت رفتاری موجب بهبود و افزایش  ،نتیجهدرو 

 ش فرصت مناسبی برای رشد و توسعةبدنی و ورزبیان کردند که تربیت (،1390) و بهزادنیا پور غالم

جوانان با  نوجوانان وکودکان،  و ناختی، عاطفی، اجتماعی و روانی هستندابعاد مختلف شخصیتی، ش

  پردازند. نیکو می هایو خصلت هات، به توسعه و پرورش عادبدنی و ورزشیهای تربیتشرکت در برنامه

که  توان گفتمیبررسی موردشده و براساس تحلیل موضوعی مؤلفة ، با توجه به مطالب ذکرروازاین

 ؛همسویی دارد ،دذکر شان آن مطالعاتکه نتایج  با نظرهای پژوهشگرانی نتایج حاصل از پژوهش حاضر

 یکی ازین نکته را بااهمیت بدانند که ورزش بدنی باید ا، کارشناسان و مدیران ارشد تربیتنتیجهدر

قرار  ها را در مسیری درستنی آهاتواند هیجانمی وکنندة مسائل روانی افراد است های تعدیلروش

در بطن المپیاد  رااین نکته  ن بایدمسئوال های شخصیتی و رفتاری افراد را تغییر دهد ودهد و ویژگی

که شرکت  رسدمی نظر به، با توجه به مطالب ذکرشده، همچنینای نهادینه کنند. درسهمورزشی درون

ها آندر پذیری وحیة اجتماعر باعث کمک به توسعةای مدرسهدرون آموزان در المپیاد ورزشیدانش

به  ،هابهبود سالمت روانی آن بر عالوه، آموزانهای نشاط و شادابی در دانشو با تقویت جنبه شودمی

ریزی شود برای برنامه، پیشنهاد میروکند؛ ازاینکمک میشان نیز فزایش سالمت جسمی و رفتاریا

، توجه برخوردار است زیادیای به منبع اخالقی که از اولویت مدرسهدرونبهتر المپیاد ورزشی هرچه
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 طریق آموزان درحین مسابقات ازبه نحوة تعامالت رفتاری بین دانش ایهمچنین، توجه ویژه .شود

های مختلف بر افزایش جنبه شود تا عالوه توان ذهنی و جسمیبرگزاری مسابقات برای افراد کم

 شود. ها کمکشاداب آن روحیة کنار در، به بهبود روابط اجتماعی مفید انآموزسالمتی دانش

این  که نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار است ،منابع مالی در رابطه با مؤلفة

 ( و1392نیا )میکرخداداد کاشی و ، (1390)، علم و شتاب بوشهری نظمیم مطلب با نتایج مطالعات

و تقی پور جهرمی  زاده یمهداندام، خوانی دارد. ( هم1392) جهرمی پورو تقی  زاده یمهداندام، 

اجتماعی، توسعه  عامل توسعة زیرساخت و مدیریت اقتصادی، سرمایةبراساس تحلیلی عاملی، ( 1392)

در برگزاری رویدادهای  ثرهای مؤعنوان مؤلفههفرهنگی را ب نیز توسعةهمدلی و رفاقت و  یو ارتقا

را امکاناتی  عوامل مالی و ( نیز مجموعة1390)علم و شتاب بوشهری  ،. منظمیکردورزشی شناسایی 

اولویت اول  در ند،عنوان کرده بود ای که در پژوهش خودعوامل چهارگانه نیب ازاز دیدگاه مدیران زن 

، حمیدی جعفری کوپایی ،. همچنیننددادبدنی قرار پیشرفت و موفقیت تربیت ثیرگذاری بر توسعه وتأ

 و اعتبارات ندادنتخصیصرا ای مدرسهضعف المپیاد ورزشی درونترین نقاطم( مه1395) و نظری

گذاری در ورزش در رابطه با جذب سرمایه. ندبیان کردالزحمه به مجریان طرح شدن حقنپرداخت

فرصتی  المپیاد ورزشی بازاریابی مقولة که ( بیان کردند1395چیان )ساعت آموزی، رعنایی ودانش

مالی  های معنوی وآموزی با تکیه بر حمایتانشاندازی نظام بازاریابی ورزش دارزشمند را برای راه

ها، دادن استانداریمشارکت قیطر ازآورد که این امر میاما فراگیر در سطح کشور فراهم  ،کوچک

های مختلف ها و فدراسیونهای داوطلبانة خانوادهکمک ،های ورزشیها و هیئتها، شرکتشهرداری

زش قهرمانی، ورزش پهلوانی های رهبری و مدیریت ورهلف، توجه به مؤشود. همچنینکشور محقق می

 باشد.  ای مؤثرمدرسهالمپیاد ورزشی درونتواند در موفقیت می سیماوصدا قیطر ازرسانی و اطالع

 قیطر ازآموزی، گذاری در ورزش دانشکه با جذب سرمایهرسد می نظر بهبا توجه به مطالب ذکرشده، 

صیص بودجه به المپیاد تخ ریزی علمی و دقیق مالی،آموزی، برنامهرزش دانشاندازی نظام بازاریابی وراه

آموزان که باعث های نقدی و غیرنقدی به دانشای و حمایت مالی و دادن پاداشمدرسهورزشی درون

توان المپیاد شود، میای میمدرسهکننده در المپیاد ورزشی درونآموزان شرکتی دانشانگیزه برا

، پیشنهاد رومد سوق داد؛ ازاینآبسیار کار سمت یک طرح ملی موفق وای را بهدرسهمورزشی درون

با سایر نهادها و  ترین محل پرورش نیروی انسانی است ووپرورش اصلیکه آموزشنجاییآاز شودمی

مشارکت و حضور استانداران، فرمانداران، بخشداران،  ،دارد ینشدن انکارهای اجتماعی تعاملی سازمان

و برگزاری در مراسم افتتاحیه نفعان محلی بسیج و سایر ذی یهاگاهیپاشهرداران، نیروی انتظامی و 

ختلف مالی، م هایعنوانها با آموزان و حمایت از آندانش کنار درای، مدرسهالمپیادهای ورزشی درون

 افزاید. می ایمدرسهامنیتی، اجرایی و غیره، بر شکوه المپیاد ورزشی درون
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که  لفه از وضعیت مناسبی برخوردار است، نتایج نشان داد که این مؤمنابع انسانی رابطه با مولفة در

 خوانی دارد. هم(  1393)بادامی و ساالری  ( و1389)ابراهیم  و حالجی این مطلب با نتایج مطالعات

 افراد ورزشی رویکرد که (1393( و ساالری و بادامی )1389حالجی و ابراهیم ) هاییافته به استناد با

 تجارب میزان با را ورزشی پیشرفت انگیزش و ورزشکار یک عنوانبه خود از هاآن دیدگاه با را

 ریتأث تحت زیادی حد تا افراد فعالیت میزان کهاین به توجه باهمچنین،  و اندمرتبط دانسته ورزشکاران

 که ورزشکاران کرد برداشت چنین توانگیرد، میمی قرار هافعالیت این احتمالی نتایج ها دربارةآن باور

به خود هایتوانایی از انتظاراتشان ،رقابتی سطوح مختلف در ورزشی تجارب داشتن دلیلبه موفق

برآورده و اهداف به رسیدن برای که شودمی سبب امر این است. رفته باال موفق یک ورزشکار عنوان

به. (1390نکنند )ملکی و همکاران،  دریغ پشتکاری و تالش هیچ از و دیگران خود انتظارات کردن

 نتایج آن به دستیابی اگر حتی ،کردند دیتائنقش عامل منابع انسانی را  که محققانی دیگر،عبارت

 تفاوت ،تالش میزان این و کنندمی بیشتری تالش هابه آن رسیدن برای بازهم باشد، مشکل خیلی

 کند. توجیه می را ناموفق و موفق پیشرفت ورزشکاران انگیزش در

وری در رویدادهای ورزشی ترین عامل بهرهانگیزه مهمکه رسد می نظر بهبا توجه به مطالب ذکرشده، 

های مربوط به انگیزش بدنی در مدارس باید با عوامل و مؤلفهتربیت، معلمان با توجه به این مطلب است.

با انگیزش پیشرفت را آموزان درستی انگیزش دانشهپیشرفت ورزشی آشنایی داشته باشند تا بتوانند ب

، در اجرای ترتیبانگیزه را افزایش دهند و بدینآموزان کمش دانشانگیز و کنند و ارتقا دهندحفظ 

حس رقابتی  رند. با توجه به این مطلب بایدای در جایگاه موفق قرار گیمدرسهمپیاد درونهای الرقابت

کننده در المپیاد ورزشی آموزان مشارکتدانش نیب درهای مناسب ریزیی با برنامهورزشی سالم

و د به موفقیت برسند آموزان در تجربیات حرکتی خودانش که یاگونهبه؛ ای ایجاد کردمدرسهدرون

 کردن آماده. با برسند نفس باالهبآموزان به روحیة خودباوری و اعتمادشود که دانشاین باعث می

آموزان داوطلبانه و با انگیزش فراوانی وارد مسابقات المپیاد ورزشی چنین شرایطی، دانش

ها یابی آناستعدادامر بهترین شرایط را برای این  کنند.شوند و با یکدیگر رقابت میای میمدرسهوندر

کنند و در آموزان را شناسایی ها استعدادهای دانشتا آن دهدبدنی قرار میدبیران تربیت اریاخت در

 انجام و برای فراگیری الزم انگیزة و شایستگی آموزاندانش اگر ،رومسیری درست هدایت کنند؛ ازاین

 توصیه ،کلیطورداد. به خواهند نشان را بیشتری و پشتکار تالش باشند، داشته ورزشی هایمهارت

محیط آموزشی مناسب،  کردن فراهمصحیح و  هایها و طرح درسبرنامه بدنی باشود معلمان تربیتمی

پیشرفت انگیزشی خود در  جهت درمایی کنند که به تجربیات موفق آموزان را راهنای دانشگونهبه

تا شود ، پیشنهاد میهمچنینگرایی دست یابند. گرایی و هدفگرایی، پیروزیهر سه مؤلفة رقابت

ای به منبع انسانی که یکی مدرسهبهتر المپیاد ورزشی درون ریزی هرچهدر برنامه یبدنتیتربمعلمان 
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 . همچنین،داشته باشندای یژه، توجه وای استمدرسهیاد ورزشی دروناز عوامل مؤثر بر موفقیت المپ

 آموزان و توجه به تالش و مهیاکردن شرایطی ازداوطلبانة دانش دادن مشارکتبا  یبدنتیتربمعلمان 

را با برگزاری و  ها را افزایش دهندنآ تشکر، انگیزة نقدی و تقدیر وجوایز نقدی و غیر دادن قرارقبیل 

، به درنهایتتقویت کنند و ها حس رقابتی را بین آن ،مسابقات در شرایط و اماکن ورزشی مناسب

و در  کردهبتوانند بهترین استعدادها را شناسایی  نفس باالیی برسانند تاهبروحیة خودباوری و اعتماد

 مسیر درست هدایت کنند.

نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار  ،منابع مادی و تسهیالتی در رابطه با مؤلفة

برگزاری  خوانی دارد.( هم1395سامی ) و (1394اشراقی ) هایکه این مطلب با نتایج پژوهش است

بدنی، مشارکت مدیران، دبیران تربیت رسانی، تعامل وهای تحقیقاتی، اطالعاندازی کمیتهراه ها،کارگاه

اری و موفقیت استفاده از اماکن و فضاهای ورزشی مجهز در برگز ،مربیان پرورشی و اولیا و همچنین

هیزات و فضای ثیر تجدربارة تأ های زیادیپژوهشمؤثر هستند.  ای بسیارمدرسهالمپیاد ورزشی درون

فارسی و ازجمله  که اندبدنی انجام شدهمسابقات تربیت بدنی وهای تربیتورزشی مناسب بر ساعت

و همکاران  ، عرفانی و اشراقیبهار(، شعبانی1386)پور، زرنگ و خوشبختی (، افضل1386همکاران )

بر کمبود ( 1392و گودرزی ) (1392طالیی )(، 1390) سجادی و ، شعبانی بهاررضوی(، 1384)

بدنی مسابقات تربیت بدنی وهای درس تربیتضای ورزشی موجود برای اجرای ساعتتجهیزات و ف

ار بر موفقیت ثیرگذبسیار تأو مادی و تسهیالتی از عوامل مهم  ها معتقدند که مؤلفة. آناندتأکید داشته

 نیب در (1395) ، دوستی و درویشینیارمیحبیب ، . همچنینموزی استآتوسعة ورزش دانشو 

نبود  نکات ایمنی و نکردن تیرعابه ای، مدرسهد در برگزاری المپیاد ورزشی درونمشکالت موجو

را بسیار تأثیرگذار  هانای اشاره کردند و آمدرسهشی درونفضای مناسب برای برگزاری المپیاد ورز

 . دانستند

ی صمیمی بین مدیران ارشد و ارابطهداشتن  تعامل وکه رسد نظر میبا توجه به مطالب ذکرشده، به

 دره گسترش و احداث فضای ورزشی،  توجه بای، مدرسهوالن برگزاری المپیاد ورزشی درونمسئ

اندازی و آموزشی،  راه های علمیبرنامه ها ومدارس گذاشتن امکانات ورزشی، برگزاری کارگاه اریاخت

ت موفقیت ساخزیر ،ایمدرسهانجام پژوهش دربارة برگزاری المپیاد ورزشی درون تحقیقات و کمیتة

مسئوالن  مدیران وکه شود پیشنهاد می ،رو؛ ازایندنزنمیای را رقم مدرسهطرح المپیاد ورزشی درون

ی امدرسهمجریان برگزارکنندة طرح المپیاد ورزشی درون، فنی و تخصصی با ارتقای سطح دانش علمی

 قرارمدارس  اریاخت در، و همچنین اندازی کمیتة تحقیقاتهای آموزشی و راهطریق برگزاری کارگاه از

 ثری را ایفا کنند.، نقش بسیار مؤموفقیت المپیاد ورزشی و امکانات ورزشی برای فضای ورزشی دادن
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 ه از وضعیت مناسبی برخوردار است کهداد که این مؤلف ، نتایج نشانمنابع مدیریتی در رابطه با مؤلفة

( و 1390)و میرکمالی مقصودگردان  ،(1389) ، غفوری و انداممنتظریاین مطلب با نتایج مطالعات 

نیز منابع مدیریتی را از خوانی دارد. این پژوهشگران ( هم1392) جهرمیپورتقیو  زاده یمهداندام، 

ر د مشکالت موجود دانند. بسیاری از پژوهشگرانعوامل مهم در توسعه و تعمیم ورزش در مدارس می

عوامل برگزارکننده  نکردن یهمکارگاهی از اهداف و آای را نامدرسهدرونبرگزاری المپیاد ورزشی 

بهار و (، شعبانی1386) پور، زرنگ و خوشبختیهای افضلیافتهدانند. بدنی میازجمله معلمان تربیت

 ،چنینمه گواه این مطلب هستند. (1393طالیی ) و (1390همکاران ) رضوی و(، 1387همکاران )

، یکی از مشکالت این طرح است. نان به برگزارکنندگانآسئوالن و نبود حمایت و بازخورد توجهی مبی

بدنی، نظارت قوی مسئوالن تربیتیگیری و که نبود پ ( بیان کردند1386)پور، زرنگ و خوشبختی افضل

، روورزشی است؛ ازاین از عوامل شکست طرح و مسابقات ،مربیان در پیشبرد اهداف درس و انجمن اولیا

ارزیابی عملکرد منسجم ریزی دقیق، تدوین تقویم ورزشی، شود مدیران باالدستی با برنامهپیشنهاد می

و حمایت مداوم مالی، مدیریتی و غیره  ای،مدرسهورزشی درون اجرای مسابقات المپیاد از نحوة

توانند به موفقیت و تداوم طرح المپیاد کمک کنند. ه میآموزان فعال مدرسکارگیری داوطلبانه دانشهب

ها برای بقا و دوام در عرصة ها و نهادهای سایر حوزههای ورزشی همانند اکثر سازمانها و طرحسازمان

های ورزشی کشورهای که بسیاری از سازمانطوریهب ؛اندمحور تبدیل شدهدیرقابت به سازمانی راهبر

های خوبی دست و با اجرای آن به موفقیت ود راهبرد الزم را تهیه کردندیت خمورمختلف براساس مأ

 یافتند. 

که  منابع فناوری، نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار است  در رابطه با مؤلفة

خوانی دارد. با توجه به شرایط هم( 1395جعفری کوپایی، حمیدی و نظری ) با مطالعةاین مطلب 

نیز مشارکت  رشد ورزشی و ثر بر موفقیت وترین عوامل مؤجامعه، دانش و فناوری یکی از مهم

ها، پوشش خبری ضعیف و توجهی رسانه، بیهمچنین های ورزشی هستند.موزان در فعالیتآدانش

 . ای هستندمدرسهضعف المپیاد ورزشی درون نقاط گیری از فناوری اطالعات، ازاتوانی در بهرهن

با توجه به اخبار و حواشی  های جمعی ورزشیکه رسانهرسد نظر میذکرشده، بهبه مطالب  با توجه

ویژه از  طورهبتوانند ، تبلیغ و بازاریابی ورزشی در حاشیة برگزاری رویدادها میهمچنین این طرح و

های جمعی رسانه همچنین آن را پوشش دهند. ای حمایت کنند و مدرسهطرح المپیاد ورزشی درون

 تواند اثرهایها میاستفاده از امکانات و فناورینیز کند و سازی می، اهمیت این طرح را شفافورزشی

ای مجازی و اینترنتی زمینه. فضاهای ای بگذاردمدرسهدی بر موفقیت المپیاد ورزشی درونبسیار مفی

روابط شود ، پیشنهاد میرورسانی این طرح مهم ملی هستند؛ ازاینو اطالع غاتیتبل ایبسیار مناسب بر
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همة جوانب المپیاد ورزشی  رسانی و پوشش خبری ازویژة اطالعرا پرورش نیروهایی وعمومی آموزش

 . کار گیرداز افتتاحیه تا اختتامیه، بهای مدرسهدرون
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Abstract 
The purpose of this study was to explain the factors affecting the success of the 

intramural sports Olympiad from the viewpoint of the teachers of physical 

education, students and Parents. The research method was descriptive survey and 

The statistical population consisted of all the teachers of physical education in 

North Khorasan, school principals and parents of students in Maneh and 

Samalghan (535 people). Based on the relative proportions of teachers and 

principals among 150 teachers and teachers, 150 were selected by sample 

teachers, 50 students were selected for students and 50 were selected as the final 

sample. Using factor analysis, six factors of cultural resources, financial 

resources, human resources, material resources and facilities, management 

resources and technology resources were identified as factors affecting the success 

of the sport Olympiad in the school and the importance of the factors from the 

viewpoint of the subjects was examined. Accordingly, the highest average among 

the components is related to the component of "cultural resources" and the lowest 

average is related to the component of "technology resources". Finally, according 

to the results, it is suggested that a special attention be paid to the cultural source 
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for better planning of the sporting Olympiad in order to increase the various 

aspects of the health of the students to improve the useful social relations along 

with the spirit they are refreshed.  
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Success. 


